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Mer om måtten i Jämföraren
Kundernas viktigaste mått
Jämföraren visar kvalitetsmått och faktauppgifter. Urvalet av uppgifter och mått har gjorts
med hjälp av undersökningar om vad kunder och medborgare tycker är allra viktigast att få
veta.

Varifrån kommer uppgifterna?
Många av måtten i Jämföraren kommer från undersökningar som kommunen genomför
regelbundet, t ex kundenkäter. Andra mått baseras på nationell statistik eller statistik som
kommunen samlar in. Faktauppgifter kommer från kommunens administrativa system eller
från särskilda insamlingar.
Mått och uppgifter som redovisas omfattar alla anordnare av verksamheten, både
kommunala och fristående. Det finns dock fall då uppgifter inte redovisas för en viss
anordnare. Läs mer om detta under rubriken När det står Ingen data.

Tolkning av uppgifterna
Det kan självfallet finnas olika förklaringar till resultaten. Fråga gärna anordnaren hur de ser
på sina resultat och hur de arbetar med att utveckla verksamheten. Resultaten används i
anordnarnas kvalitetsarbete, och förhållanden kan därför ha förändrats sedan mätningen
genomfördes.

När det står Ingen data
Att det i stället för ett värde i en del fall står Ingen data beror endera på att det är ett för lågt
antal svarande/för låg svarsfrekvens, eller på att anordnaren är ny och att det därför inte
finns data att tillgå ännu. Se vidare för respektive område.
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Förskola
Vad innebär Ingen data?
Om antalet svar är färre än sex eller om svarsfrekvensen är lägre än 50 procent i kundenkäten
redovisas inget resultat och det står i stället Ingen data. Förskolor som är nya och inte hunnit
delta i kundenkäten har också markeringen Ingen data.
Kundenkät
Nacka kommun genomför varje år en kundundersökning för att ta reda på vad föräldrar och
elever tycker om förskolornas verksamhet. Alla förskolor i Nacka deltar i undersökningen
som genomförs i början av året. Undersökningen genomförs inom ramen för
utvärderingssamarbetet VÅGA VISA, där ytterligare fyra kommuner deltar och ytterligare
kommuner genomför kundundersökningen.
Enkäten går till samtliga föräldrar som har barn på förskola.
Barn per årsarbetare och andel personal med förskollärarutbildning
Statistiken visar förhållandena den 15 oktober och mäts årligen. Antal barn avser antalet
inskrivna barn. Antal årsarbetare avser antal anställda på förskolan som arbetar i
barngrupp, omräknad till heltidstjänster. Utbildningsenheten i Nacka samlar in statistiken
från förskolorna.
Platstillgång och kö
Uppgifterna hämtas från kommunens e-tjänst Nacka24 som hanterar föräldrars ansökan om
plats. Tänk på att barn kan stå i kö till flera förskolor samtidigt. Det innebär att samma barn
ofta finns med i kön till flera förskolor. Barn som erbjudits plats men där placeringen inte är
klar ingår inte i de köuppgifter som redovisas.
Prognosen visar förskolans bedömning av antal lediga platser inom olika tidsintervall från
och med nu.

Pedagogisk omsorg
Antal barn
Uppgiften om antalet barn i barngruppen hämtas från Nacka kommuns verksamhetssystem
Nacka24 och uppdateras i oktober varje år.
Övriga uppgifter
Utbildningsnivå samt eventuell anställd personal, grupptillhörighet och profil har lämnats till
utbildningsenheten i Nacka av respektive anordnare av pedagogisk omsorg
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Grundskola
Vad innebär Ingen data?
Om antalet svar är färre än sex eller om svarsfrekvensen är lägre än 50 procent i kundenkäten
redovisas inget resultat och det står i stället Ingen data. Skolor som är nya och inte hunnit delta
i kundenkäten har också markeringen Ingen data.
Prov- och betygsresultat visas inte när antalet elever som uppgiften avser är färre än tio.
Kundenkät
Nacka kommun genomför varje år en kundundersökning för att ta reda på vad föräldrar och
elever tycker om skolornas verksamhet. Alla skolor i Nacka deltar i undersökningen som
regel genomförs i början av året. Undersökningen genomförs inom ramen för
utvärderingssamarbetet VÅGA VISA, där ytterligare fyra kommuner deltar och ytterligare
kommuner genomför kundundersökningen. Enkäten går till alla föräldrar respektive elever i
det utvalda skolåren.
Andel nöjda elever respektive föräldrar
I listan på den första sidan om grundskolor visas andelen elever respektive föräldrar i
samtliga svarsgrupper som instämmer i att de är nöjda med verksamheten i skolan i den
senaste undersökningen. Nedan ser du vilka svarsgrupper som redovisas på varje flik.
Flik
Svarsgrupp
Föräldrar
Elever

Skolor F-6
Förskoleklass samt
årskurs 3 och 6
Årskurs 3 och 6

Skolor 6-9
–
Årskurs 6 och 8

Andel elever som nått kravnivån i samtliga delprov i årskurs 3
Uppgiften visar hur stor andel av eleverna årskurs 3 som klarat kravnivån i samtliga delprov
det nationella provet i ämnet. För varje ämne finns sex eller sju delprov. Andelen är beräknad
av det totala antalet elever i årskursen, vilket innebär att även elever som inte deltagit i alla
delprov finns med bland dem som inte nått kravnivån.
Redovisningen för svenska omfattar även resultat i svenska som andraspråk.
Uppgifterna samlas in och bearbetas av Nacka kommun.
För mer utförlig redovisning per delprov se redovisning på Nacka kommuns webbsida eller
Skolverkets SIRIS-databas.
Andel elever som fått godkänt provbetyg i årskurs 6
Uppgiften visar hur stor andel av eleverna årskurs 6 som fått godkänt provbetyg, det vill säga
betyg A-E, i det nationella provet i ämnet.
Andelen är beräknad av det totala antalet elever i årskursen, vilket innebär att även elever
som inte fått provbetyg finns med bland dem som inte fått godkänt provbetyg.
Redovisningen för svenska omfattar även resultat i svenska som andraspråk.
Uppgifterna samlas in och bearbetas av Nacka kommun.
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Meritvärde i årskurs 9
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens
slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. (2013 och
tidigare räknades enbart de 16 bästa betygen.)
Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5 och E = 10.
Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340.
Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett
ämne.
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen i betyget i årskurs 9
Andel elever som nått kunskapskrav i alla ämnen avser om eleven fått godkänt betyg (betyg
A-E) i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått
eller skulle ha fått betyg.
På sidan för jämförelser kan man klicka på pilknapparna för att få fram resultat för tidigare
år. Då får man också fram en ”I-knapp” som visar en informationsruta med Nackas
genomsnitt, avvikelser från förväntat värde samt antal elever på skolan.
Avvikelse från förväntade värden
Avvikelse från förväntade värden beräknas av Skolverket med SALSA-metoden, som jämför
de faktiska betygen med förväntade, modellberäknade värden. Det förväntade värdet
beräknas utifrån bakgrundsfaktorer (föräldrars utbildningsnivå, andel barn med utländsk
bakgrund, andel pojkar) som man funnit kan förklara en del av skillnaderna i betygsresultatet
mellan skolor. Ett positivt värde i förhållande till SALSA-värdet visar att skolan har bättre
resultat än förväntat med hänsyn till dessa bakgrundsfaktorer, medan ett negativt värde
innebär att skolans resultat är sämre än förväntat.
Betygsuppgifter samlas in och bearbetas av Nacka kommun och kompletteras med uppgifter
från Skolverkets SIRIS-databas.
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
Andel lärare, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen eller
fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis (eller tidigare behöriga till statligt
reglerade lärartjänster och personer som haft förordnande som behörig lärare).
Källa: Skolverkets SIRIS-databas
Andel fritidspersonal med pedagogisk högskoleexamen
Tyvärr kan inte uppgiften redovisas ännu på grund av problem med insamlingen.
Elever årskurs 7-9 per studie- och yrkesvägledare
Elevantalet har relaterats till antalet studie- och yrkesvägledare (SYV) omräknat till
heltidstjänster (årsarbetare). Även lärares och skolledares studie- och yrkesvägledning har
inräknats. Mäts i oktober. Källa: Skolverket.

